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B 3		(Kahn XLVII)

1	[O velikosti Slunce: ... Hérakleitos říká, že]
	zšíři lidského chodidla.
Aetios = Pseudo-Plútarchos, Placita philosophorum II, 21, 4, p. 890 c10

	Slunce je tak velké, jak se jeví.
Díogenés Laertios IX, l , 7 = A 1, 7

	[Podle Hérakleita] je Slunce jako chodidlo.
Aetios, De placitis reliquiae (Theodoreti et Nemesii excerpta), p. 351, 12 (Theodórétos IV, 22)

    Hérakleitovo pochopení Slunce je svérázné (B 6) a stejně zvláštní je i metaforika, jejíž pomocí Slunce popisuje. Metafyzik by očekával výsostný obraz; třeba nějak předchůdný tomu, jaký Platón rýsuje ve slavném podobenství o Slunci v VI. knize Ústavy (506 b - 509 c). Takový myslitelský a náboženský ‘heliocentrismus’ založený na zrakové metaforice poznání a na etickém podobenství o čistotě dovedl pýthagorejské myslitele postupně až k heliocentrismu v astronomickém smyslu slova. Oproti něčemu takovému je Hérakleitův výrok přímo provokací. Ve své době je ale především provokací vůči iónskému zkoumatelství (historia). Iónský přírodozpyt je později racionálně transformován v díle Anaxagorově. Ten je přibližně o 40 let mladší než Hérakleitos a zrovna o Slunci říká (A 42): “Slunce svou velikostí přesahuje Peloponnésos”. Jak rozumné.
    Hérakleitos to snad nemyslí tak, že by Slunce, přeneseno na zemi mezi nás, bylo svou velikostí stejné, jako šířka lidské nohy, tedy mnohem menší než veliký poloostrov Peloponnésos. Vtip je právě v tom, že Slunce není a nemůže být mezi námi v naší všednosti, uvnitř které můžeme takto poměřovat, zkoumat a pitvat. Slunce je nahoře, je výsostné, alespoň ve srovnání se vším, co známe z pozemské zkušenosti. Nemůžeme s ničím běžným srovnávat Slunce samotné, nýbrž pouze to, “jak se nám jeví”. O jeho velikosti můžeme mluvit pouze z hlediska jevu: “Jeho velikost je taková, jak se nám jeví” (A 1, 7). To prý už pro Thaléta znamenalo cosi na způsob velikosti úhlové, alespoň podle Díogena Laertia (Thalés A 1, 24): “Podle některých také první určil (zdánlivou) velikost Slunce jako 1/720 kruhu sluneční dráhy a právě tak i velikost Luny vzhledem ke kruhu její dráhy.” Tento údaj můžeme pochopit jako 1/2 úhlového stupně a všechno je v pořádku, vůči moderním měřením jen nepatrně podceněné.
    Pozemské věci jsou té povahy, že můžeme měnit svoji vzdálenost od nich. Tak máme zkušenost jejich zdánlivého zvětšování a zmenšování v závislosti na naší vzdálenosti od nich; ale zrovna tak máme i zkušenost jejich většinou neměnné velikosti, totiž pokud je přiložíme vedle sebe. V nové době bychom tuto zkušenost popsali jako rozdíl mezi proměnlivou úhlovou velikostí optických jevů a stálou velikostí věcí v délkovém měřítku. Už nejstarší iónští zkoumatelé jsou podle zpráv doxografů fascinováni možností, jak vztahů mezi úhlovou a délkovou mírou využívat, jak pro své zkoumání vytěžit zkušenost, že se ve světě můžeme pohybovat a tím měnit vzdálenost a úhel pohledu - a přitom zakoušet neměnnou velikost pozemských pevných věcí, vůči kterým se takto pohybujeme. Tak vzniká možnost popisovat něco nezávisle na momentálním úhlu pohledu, což je také předpoklad konstrukce mapy (Anaximandros A 6). Mapa zobrazuje kus pozemského světa tak, jak odnikud nevypadá, protože mapa má všude stejné měřítko, na rozdíl od našeho pohledu. Zkoumání relací mezi velikostí úhlů a délkami připisují doxografové už Thalétovi: vyzkoumal prý obecný vztah mezi velikostí stran různě velkých trojúhelníků o stejném vrcholovém úhlu (‘podobné trojúhelníky’ - Thalés A 20) a uměl toho využít k výpočtu velikosti nepřístupných délek, třeba vzdálenosti lodí na moři nebo výšky pyramid (A 1). V nové době tomuhle všemu říkáme prvotní geometrizace světa. Odkrývá základy perspektivy; absolutizuje geometrický obraz světa, ustanovený tím, že se od běžného relačního vidění (úhlového) jaksi odečítá jeho perspektivnost, aby se získal jediný obraz z jakéhosi absolutního, neperspektivního pohledu. Racionální odkrytí perspektivy a zrušení její platnosti ve světě je kupodivu tentýž krok. Tyto problémy se později ukážou i v proměně malířství a sochařství pozdně klasické a hellénistické epochy a pak znovu v evropském pozdním středověku a v renesanci. Anaximandros nesestrojil pouze mapu země, nýbrž i sférický model nebe: “První nakreslil mapu (perimetron) země i moře a také sestrojil sféru” (A 1). V případě mapy země i moře jde ovšem o měřítko délkové, zatímco u modelu nebeské sféry o měřítko úhlové. Na mapě pozemského světa nás zajímají poměry délek, na mapě oblohy pak poměry úhlů. Geometrizace světa se ve svém pohledu ‘všudestejnosti’ (výraz Petra Vopěnky) zmocňuje pozemských věcí absolutizací délek, jakýmsi délkovým zpevněním konstrukce, kterou jsme rozumem vypreparovali ze zkušenosti. Nebeských jevů se však i tato geometrizace může dlouho zmocňovat pouze absolutizací úhlů, jejich vztažením k úhlové souřadné síti, tedy postupem, který se méně vzdaluje od zkušenosti vidění. Přesnost astronomie se až do pozdního 17. století týká jenom zkoumání úhlů a rytmů. Teprve nová doba dosáhne i délkovými měřítky daleko mimo Zemi.
    Hérakleitův výrok je patrně ironií vůči pokusům o geometrizaci světa, hlavně vůči možnosti mluvit o nebeských jevech v délkových měřítcích. Velikost Slunce je taková, jaká se jeví. A pokud bychom přeci jenom chtěli slyšet nějaké absolutní určení velikosti Slunce v délkové míře, pak uslyšíme, že má šířku lidského chodidla. Co je to za nápad, poměřovat Slunce s lidskou nohou, vysoké s nízkým? Je to právě upozornění na perspektivu, na hledisko. Z lidského hlediska se cokoliv vzdáleného jeví jako malé. Vůči Slunci si nepomůžeme ani žádnou zkušeností změny vzdálenosti, ze které se na ně díváme. Nezbývá, než si být vědom svého lidského pohledu, svého lidského východiska, které se sebou nosíme, pomocí něhož zakoušíme svět právě ze svého pohledu. Obraz neprozkoumatelnosti chozením potkáváme ještě ve zlomku B 45, kde se týká hranic duše. Oproti všeznalectví staví Hérakleitos dotázání sama sebe (B 101). Ironie výroku o tom, že Slunce je jak noha, upozorňuje nejenom na to, že si svoje hledisko nosíme, ale dokonce na to, že naším přirozeným východiskem je právě naše možnost změny pozice. Každá z těch námi zaujímaných pozic nás spoluurčuje a obráží se v našem popisu světa. Ostatně, při pohledu ze vzdálenosti něco přes 10 metrů od nohy je Hérakleitovo určení co do úhlu pravdivé i ve zkoumatelském smyslu slova, pokud “šířku chodidla” pochopíme doslova jako šířku nohy - nebo z něco přes 30 m, pokud ji pochopíme jako délkovou stopu. Vtip je ale v tom, že na vlastní nohu se z takové vzdálenosti nepodívám a zvlášť ne tak, abych ji ještě porovnával se Sluncem. A na cizí nohu bych se proti Slunci musel dívat zespodu a pak si ji po přejití k ní porovnat třeba se svojí a důvěřovat, že se její velikost mezitím nezměnila, přestože se změnil úhel pohledu na ni. Zkušenost nepříliš proměnlivé délkové velikosti bych přitom mohl brát třeba ze zkušenosti vlastní nohy, pokud ovšem zaujmu nepříliš rozsáhlé časové hledisko. S proměnlivostí Slunce je to však u Hérakleita ještě horší než s proměnlivostí lidské nohy (B 6).
    Znamená to, že “mírou všech věcí je člověk”? Rozhodně ne tak, jako tomu bude v Prótagorově výroku (B 1), který pokračuje: “jsoucích, že jsou, nejsoucích, že nejsou”. Hérakleitův výrok o Slunci mluví jenom o jeho velikosti, nikoliv o tom, zda Slunce je nebo není. O tom jak Slunce je, mluví zlomek B 6. My vidíme a vnímáme, že Slunce svítí a hřeje, a vnímáme to právě tímto způsobem. Nejsme však rozhodčími o tom, zda Slunce je nebo není. Hérakleitovo pojetí relativnosti lidské míry je spojeno s lidskou smyslovostí, ale jinak než jak to - opět o Prótagorovi (A 14) - referuje Sextos: “Říká také, že důvody (logoi) všech jevů jsou skryty v látce, takže látka, pokud na ní záleží, může být vším, jak se každému jeví. Lidé pak chápou brzy to, brzy ono, podle svých rozmanitých stavů.” Na rozdíl od Prótagory (i na rozdíl od racionálně proměněného významu slova empirie u empiriků) Hérakleitos ctí zkušenost, ctí vnímání jako kontakt se smyslovou podobou skutečnosti, které připisuje velikou váhu (B 55). Proto mluví o lidském hledisku, ale právě proto nezaujímá Protagorův nadhled intelektuála, který se domnívá, že je ve svém posuzování svobodný a nezávislý díky vlastnímu rozumu (B 2). Nemluví o látce ani hmotě, protože ještě nemusí touto výplní nadívat geometrický konstrukt makety světa. Rozdíl mezi Hérakleitem na straně jedné a mezi - kupodivu pohromadě Prótagorou, Anaxogorou, pýthagorejci i Platónem - na straně druhé, je ten, že Hérakleitos neomezuje vztah k božské dimenzi skutečnosti na pouhý rozum, že ze vztahu k této dimenzi nijak nevylučuje vnímání a zakoušení.
    Slunce však není pro Hérakleita tak výsostným znakem božství, jako jím je pro Platóna a pro pýthagorejce. Není ale ani pouhým předmětem v odbožštěném světě, jakým je pro Anaxagoru. Jeho řeč o Slunci není ani pouhým výsledkem lidské konvence o jevech hmotného světa, jako je u Prótagory. Právě proto neumožňuje onen odklon od lidské zkušenosti k rozumovému zkoumání, jaký v přírodozpytné podobě provede Anaxagorás a v geometrické i logické podobě Platón. Hérakleitovy zachované výroky o Slunci jsou v zásadě dvojího typu: Jedny se stroze rozcházejí se sapienciální představou Slunce jako garanta spolehlivosti a s univerzalismem světelné metaforiky metafyzického poznání; druhé mluví o astronomické a patrně i náboženské roli Slunce v kosmu. K těm prvním patří kromě našeho výroku ještě zlomek B 6 o denně novém Slunci. Ke druhým patří B 94 o Erínyích a Slunci, podivně triviální výrok B 99, dále B 100 o dobách - pokud však jeho vztah ke Slunci Plútarchos vykládá náležitě - a možná ještě B 134, pokud by byl ozvěnou nějakého Hérakleitova tématu. Ty první se nejspíš vyhraňují oproti moralizaci a racionalizaci světa i náboženství, ty druhé o roli Slunce něco říkají pozitivně. Hérakleitos lpí na zkušenostním východisku dokonce natolik, že kvůli němu vstupuje do vyhroceného konfliktu s dobově ‘moderní’ zkoumatelskou tradicí. I vůči Slunci platí priorita zkušenosti. Ani Slunce není znakem něčeho ve světě, co by odkazovalo mimo zkušenost, na čem by se zakládala priorita samostatnosti myšlení. Pásmo Hérakleitových výroků o Slunci představuje text papyru Derveni (B 3a).


